1 – INTRODUKTION

Så blir du en
god förebild
Den här utbildningen hjälper dig att bli en god förebild. Både din, den
handledde och organisationens roll tydliggörs. Här erbjuds du kunskaper
för att göra både intryck och avtryck i en persons utveckling!
Handledning är en pedagogisk process, där du vägleder en

att fördjupa er relation. Men tidsramen för ert samarbete är

person som ska utvecklas i ett yrke. Genom god handled-

ändå begränsad. Det viktigaste är att den handledde kän-

ning kommer du själv att utöka dina kunskaper.

ner sig välkommen och att du är förberedd för uppgiften.

Dina chefer och HR är viktiga som stöd till dig. Men även
dina kollegor ansvarar för att den du handleder trivs och blir

En del av gemenskapen

en del av arbetsgemenskapen.

Varje organisation har sina egen företagskultur. Du behöver

Handledarskapet sätter fingret på bland annat beteen-

ta hänsyn till det i din handledning. Attityder och värdering-

den, tyst kunskap, företagskultur.

ar kan skilja mellan olika individer och delar i företaget. Ett

Genom att bli medveten om dig själv och arbetsplatsen

aktivt arbete med en värdegrund där alla är delaktiga är en

lär du dig att sätta ord på dina kunskaper. Samspelet mel-

framgångsfaktor. Du behöver därför dels sätta ord på verk-

lan dig och den handledda blir därmed enklare.

samhetens attityder, dels tydliggöra att diskriminering inte
är tillåtet enligt lag. I handledarutbildningen finns olika

Att passa in i en föränderlig värld

stöddokument som du kan använda under hela processen.

Samhället förändras i snabb takt. Väldigt få kunde för 20 år
sedan förutsäga hur vi skulle jobba idag. Denna utveckling

Om själva utbildningen

kommer att fortsätta. Förmågan att uppdatera sina kun-

Vi vet att du tycker det är kul att arbeta med nya människor,

skaper i takt med samhällets förändring blir helt avgörande

visar omtanke och är bra på att kommunicera. Denna ut-

för att lyckas i ett yrke.

bildning underlättar och frigör tid från administration och
förberedelser. Det gynnar både dig och den handledde.

Handleda för lärdom

Med rätt förberedelser kommer du att hinna med! Du och

En person kan ha en bred kompetens, men sakna de kvalifi-

den du handleder kommer även att kunna ge mycket tillba-

kationer som krävs för jobbet. Här har du som handledare

ka till arbetsplatsen.

en viktig roll för att stödja den handleddes lärandeprocess.
Detta innebär i praktiken att hen måste bli medveten om

Dina uppgifter består av att:

sina starka och svaga sidor för att utveckla sin egen kom-

• Ta emot och introducera på arbetsplatsen.

petens.

• Beskriva arbetet, visa, instruera, öva.
• Planera och följa upp.

Underbart är kort

• Underlätta lärandet.

Sju sekunder tar det att göra intryck i ett möte med en ny

• Ta hänsyn till skydds- och säkerhetsfrågor.

person. Du och den handledde har förstås längre tid på er

• Dokumentera processen.
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#1 – Utbildningens tre delar
Utbildningen består av tre delar

en enkel övning där du kan träna dina nya kunskaper.

Handbok, webbutbildningar och workshops.

Formulären som övningarna bygger på finns i handboken

1.	Handboken är ett praktiskt stöd i ditt dagliga arbete. Den

och som nedladdningsbara pdf-filer. Ta del av kunskaperna i egen takt; på dator, i mobil eller läsplatta. Du

underlättar din handledningsprocess och det finns ma-

behöver en inloggningskod för att se dem på vår utbild-

terial både för dig, HR och den handledde. Handboken

ningsplattform. Den får du av din HR-ansvariga eller

innehåller checklistor, formulär och modeller. Välj de delar

Sobona.

som passar din situation. Skriv gärna ut materialet om
du använder pdf-filer. Sätt upp på väggen för bättre över-

3.	Runt om i landet erbjuder vi workshops för dig som vill

blick eller bär med dig i en pärm. Handboken uppdateras

utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra

hela tiden. Kompletterande innehåll och formulär finns

handledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och ut

på www.sobona.se/enklarevag.

byter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med
personer i liknande situationer. Du får stöd för din fram

2.	Webbutbildningarna består av korta moduler. De inne

tida utveckling i rollen som handledare.

håller bland annat ledarskap, språkutveckling, lärande,
företagskultur och arbetsmiljö. Modulerna avslutas med

#2 – Väx i rollen som handledare
Genom bra förberedelser lyfter du fram din yrkeskompe-

får du bättre personkännedom om dig själv och du lär dig

tens på ett tydligare sätt. När du är trygg kommer även den

nya saker. Du får nya infallsvinklar och utvecklas som med-

du handleder att känna sig trygg. Genom handledarskapet

arbetare!
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